138

الوقائع الفلسطينية
في المدة 2016/12/31 - 2016/11/1
Palestine Over Two Months

التوثيق

139

الوقائع الفلسطينية

 2016/11/2أعلن الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،يف مؤمتر
صحايف أعقب لقاءه بالرئيس اإليطايل سريجيو ماتاريال ،يف مدينة
بيت لحم ،أن مفتاح السالم يف املنطقة هو إنهاء االحتالل اإلرسائييل،
ورفع الظلم التاريخي الذي وقع عىل الشعب الفلسطيني" ،لتعيش
الدولتان فلسطني وإرسائيل يف أمن واستقرار وسالم وحسن الجوار".
(العريب الجديد)2016/11/2 ،

 2016/11/2استشهد مثانية فلسطينيني بينهم قارصان ،برصاص
قوات االحتالل يف الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ،خالل ترشين
األول /أكتوبر ،بحسب ما نرشه مركز عبد الله الحوراين للدراسات
والتوثيق ،التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية ،يف تقريره الشهري
حول االنتهاكات اإلرسائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
(القدس العريب)2016/11/2 ،

املوقف؛ بعقد
 2016/11/2حسمت اللجنة املركزية لحركة فتح
َ
املؤمتر السابع للحركة يف التاسع والعرشين من الشهر الجاري يف
مدينة رام الله ،مبشاركة  1300عضو من داخل األرايض الفلسطينية
وخارجها .وقال الرئيس محمود عباس يف اجتامع اللجنة املركزية إن
اللجنة قررت  -وباإلجامع  -عقد املؤمتر يف التاريخ املذكور.
(جريدة األيام)2016/11/2 ،

 2016/11/2أفاد محامي نادي األسري الفلسطيني أن س ّجاين االحتالل
طالبوا بنقل األسري الجريح أحمد أمني حامد ،عىل الرغم من صعوبة
رص
وضعه الصحي ،إىل املحكمة لتمديد اعتقاله ،إال أن تقرير طبيبه أ ّ
عىل رفض ذلك بسبب بوضعه .وأشار املحامي عقب زيارته لألسري
يف مستشفى هداسا االحتاليل ،إىل أن االحتالل أصابه قبل اعتقاله
بثالث رصاصات يف قدمه وبطنه ،وقد تم استخراج اثنتني ،بينام
استقرت الرصاصة الثالثة يف العمود الفقري ،ومل يتمكن األطباء من
استخراجها .ولنئ كان وضعه الصحي بات مستق ًرا ،فإنه ما يزال يشعر
بآالم من ج ّراء اإلصابة.
(القدس العريب)2016/11/2 ،

 2016/11/3هدمت بلدية القدس الغربية بناية من طابقني؛ تضم 4
شقق يف بلدة بيت حنينا يف القدس الرشقية ،بزعم البناء غري املرخص.
وقال محمود ثلجي سليامن ،أحد أصحاب البناية ،لـ األيام" :وصلت
جرافات تابعة للبلدية ،ترافقها قوات من الرشطة اإلرسائيلية،
وهدمت البناية املكونة من طابقني ،والتي تضم  4شقق سكنية ،رغم
أن إجراءات البناء متت من خالل مهندس ،ووفق مواصفات البلدية،
بانتظار الحصول عىل ترخيص البناء".
(جريدة األيام)2016/11/3 ،

 2016/11/3طالب رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،خالد
مشعل ،بـ "العمل من أجل إصالح منظمة التحرير الفلسطينية،
وإعادة االعتبار لها" ،نافيًا أن تكون حركته تسعى للسيطرة عىل
املنظمة .وقال مشعل ،يف كلمة مبارشة يف مؤمتر األمن القومي
الفلسطيني ،والذي ُعقد يف مدينة غزة ،إ ّن "أح ًدا ال يحق له ،وال
يستطيع ،أن يهيمن عىل املنظمة [ ،]...نحن رشكاء يف املسؤولية
والوطن ،ورسم املستقبل ،وعلينا أن نقود شعبنا إىل أفق حقيقي".
(العريب الجديد)2016/11/3 ،

 2016/11/14أق ّر ما يسمى "اللجنة الوزارية اإلرسائيلية لشؤون
الترشيع" ،وبأغلبية ساحقة ،مرشوع "قانون التسوية" الذي يتيح
مصادرة أراض خاصة من أصحابها الفلسطينيني الذين أنشئت عىل
أراضيهم مستوطنات وبؤر استيطانية ،ويفسح الطريق أمام ضم
الضفة الغربية.
(األيام الفلسطينية)2016/11/14 ،

 2016/11/14يخىش الفلسطينيون من تنفيذ سلطات االحتالل
اإلرسائييل حزم ًة من مخططاتها االستيطانية الجديدة التي تم
التصديق عليها أخ ًريا ،ومن تدشني أحد أخطر هذه املخططات،
واملعروف مبرشوع "وجه القدس" .والخشية نابعة من كون هذه
السياسة االستيطانية ستفيض إىل واقع غري مسبوق يف القدس املحتلة،
يغي طابع املدينة ،ويقلب املشهد الدميوغرايف والجغرايف والسيايس
ّ
فيها .وهو أمر من شأنه أن يجعل الفلسطيني يف مدينته ،واآليت إليها
من الخارج ،غريبًا عنها ،ال يعرف سوى بعض معامل تاريخية.
(العريب الجديد)2016/11/14 ،

 2016/11/15رشحت إرسائيل سف ًريا جدي ًدا لها يف تركيا ،هو األول
منذ تطبيع العالقات بني الدولتني ،عقب أزمة دبلوماسية اندلعت
عام  ،2010بعد اعرتاض البحرية اإلرسائيلية سفينة تركية كانت تنقل
مساعدات إىل قطاع غزة؛ ما أدى إىل مقتل عرشة ناشطني أتراك .وأكد
املتحدث باسم وزارة الخارجية اإلرسائيلية إميانويل نحشون ،أن لجن ًة
حكومية قامت رسم ًيا باختيار الدبلومايس إيتان نائيه.
(هافنغتون بوست عريب)2016/11/15 ،

 2016/11/17اقتحمت قوات االحتالل اإلرسائيلية ،جامعة فلسطني
التقنية – خضوري ،وأجربت موظفيها عىل فتح أبوابها الرئيسة،
واقتيادهم إىل مبنى اإلدارة الرئيس ،وخلعت أبوابًا فيها ،وصادرت
أرشيف كامريات الجامعة.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2016/11/17 ،

 2016/11/17أوضح القيادي يف حركة حامس ،موىس أبو مرزوق ،أن
حوارات املصالحة بني حركتي فتح وحامس قد توقفت ،وأن الرئيس
رص عىل رشوطه لتحقيق املصالحة،
الفلسطيني ،محمود عباس ،أ ّ
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خالل لقائه يف الدوحة الشهر املايض بقيادة حامس ،والذي جرى
برعاية قطرية ،وهي الرشوط التي ترفضها حامس .وقال يف حوار مع
العريب الجديد إنه "مل يعد هناك مجال ألي لقاء ،إال إذا تغري موقف
فتح ،وعادت للحوار حول ما جرى االتفاق عليه" ،مؤك ًدا أنه "ال
مواعيد ألية لقاءات مصالحة".
(العريب الجديد)2016/11/16 ،

 2016/11/18يواجه رئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو،
اتهامات بـ "الفساد" ،و"التقصري" يف الحرب األخرية عىل قطاع غزة
صيف العام  .2014وأفادت صحيفة هآرتس اإلرسائيلية ،أنه ما مل
تحدث انعطافة غري متوقعة ،فإن املحققني يف وحدة "الغش" التابعة
للرشطة ،سيزورون مقر إقامة رئيس الوزراء قريبًا؛ ألخذ إفادته حول
اتهامات بالفساد موجهة له.
(هافنغتون بوست عريب)2016/11/18 ،

 2016/11/20ذكرت اإلذاعة اإلرسائيلية أنه من املتوقع أن يتم طرح
مرشوع قانون منع رفع األذان من مكربات الصوت يف املساجد،
والتصويت عليه بالقراءة التمهيدية .وأشارت عرب موقعها الرسمي
عىل اإلنرتنت ،إىل أنّه "لن يتم األحد بحث االعرتاض الذي كان قد
قدمه الوزير يعقوف ليتسامن ،عىل القانون تحسبًا من أن ينال املن ُع
أيضً ا ،استخدام مكربات الصوت لإلعالن عن دخول السبت ،عند
املتدينني الحريديم".
(العريب الجديد)2016/11/20 ،

 2016/11/23اندلع العديد من الحرائق يف إرسائيل ،وكان للرياح
الشديدة دور كبري يف انتشار هذه الحرائق ،وخاصة يف األحراش
والغابات ،ومع ساعات الصباح اندلع حريق كبري يف غابة بالقرب من
بلدة أبو غوش شامل القدس.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2016/11/23 ،

 2016/11/29دعت حركة املقاومة اإلسالمية  -حامس ،مؤمتر فتح
وسيايس مشرتك ،يجسد الوحدة
السابع ،إىل صياغة برنامج نضا ّيل
ّ
والرشاكة وحامية القرار السيايس الوطني .وألقى النائب عن حركة
حامس يف املجلس الترشيعي الفلسطيني ،أحمد الحاج عيل ،كلمة
حركة حامس مبؤمتر فتح ،املنعقد يف رام الله ،نيابة عن رئيس
مكتبها السيايس خالد مشعل ،وشدد فيها عىل أهمية ترتيب البيت
الفلسطيني ،وبناء املؤسسات الوطنية وإنهاء االنقسام.
(العريب الجديد)2016/11/29 ،

 2016/11/30أكدت إذاعة صوت األرسى أن  361أس ًريا دخلوا يف
ترشين الثاين /نوفمرب أعوا ًما جديدة داخل سجون االحتالل ،يف ظل
أوضاع حياتية صعبة .وأوضحت اإلذاعة أن من بني األرسى الذين
دخلوا أعوا ًما جديدة؛  37أس ًريا محكو ًما عليهم بالسجن املؤبد مدى

الحياة ،ومثانية أرسى محكو ًما عليهم بالسجن ما يزيد عىل  30عا ًما،
و 20أس ًريا محكو ًما عليهم مبا يزيد عىل  20عا ًما ،و 54أس ًريا محكو ًما
عليهم مبا يزيد عىل عرشة أعوام ،ومثانية أرسى محكو ًما عليهم بأقل
من عرشة أعوام ،و 234أس ًريا ما زالوا موقوفني ينتظرون املحاكمة.
(دنيا الوطن)2016/11/30 ،

 2016/11/30افتتحت حركة التحرير الوطني الفلسطيني  -فتح،
مؤمترها السابع ،يف مقر الرئاسة الفلسطينية يف رام الله .وبدأت
الجلسة األوىل بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس .واعتىل
املنصة عن اللجنة التحضريية الرئيس عباس وعضوا اللجنة حسني
الشيخ وصخر بسيسو .وأعلن عضو اللجنة املركزية لحركة فتح ،سليم
الزعنون ،تجديد رئاسة الحركة لعباس.
(العريب الجديد)2016/11/30 ،

 2016/12/1دان حزب الوفاء واإلصــاح يف الداخل الفلسطيني
املحتل ،الهجمة التحريضية التي ش ّنها رئيس الحكومة اإلرسائيلية
بنيامني نتنياهو ،ضد فلسطينيي الداخل ،يف أعقاب موجة الحرائق
األخرية التي شهدها الكيان .وقال الحزب يف بيان صحايف" :ما إن
اندلعت رشارة الحرائق يف البالد ،حتى راح رئيس الحكومة نتنياهو
يشري بأصابع االتهام ألهلنا يف الداخل الفلسطيني ،عرب خطاب
تحرييض منفلت ،مهد ًرا بذلك دم كل عريب أينام وجد".
(وكالة الصحافة الفلسطينية  -صفا)2016/12/1 ،

 2016/12/1دعت حركة الجهاد اإلسالمي إىل إجراء "حوار وطني
فلسطيني" ،يهدف إىل تفعيل مبادرة النقاط العرش ،التي اقرتحها
أمينها العام رمضان شلّح قبل أسابيع ،والقت ترحي ًبا من جميع
األطراف الفلسطينية .وأمل القيادي يف الحركة الشيخ خرض عدنان ،أن
يسهم حضور حركتي حامس والجهاد اإلسالمي والفصائل الفلسطينية
ملؤمتر فتح ،يف عودة الدفء إىل العالقات الفلسطينية ،وتحقيق
وحدة أكرب ملقاومة االحتالل ،وإنهاء أي هيمنة وسطوة لطرف عىل
آخر ،وإغالق ملف االعتقال السيايس ،وإعادة تأكيد رضورة الوحدة،
والعداء لالحتالل ،والحق الكامل يف فلسطني.
(القدس العريب)2016/12/1 ،

 2016/12/2طالب وزير الحرب (اإلرسائييل) أفيغدور ليربمان ،بتأجيل
التصويت عىل مرشوع القانون الخاص بتسوية قانون "رشعنة البؤر
االستيطانية" ،إىل ما بعد تويل الرئيس األمرييك املنتخب دونالد ترامب
الحكم .وقال ليربمان خالل خطابه يف منتدى "سابان" يف واشنطن ،إنه
من األفضل تأجيل التصويت عىل قانون رشعنة البؤر االستيطانية إىل
ما بعد انتهاء والية الرئيس األمرييك الحايل ،باراك أوباما.
(الرسالة نت)2016/12/3 ،
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 2016/12/5أكدت اللجنة املركزية لحركة فتح الجديدة املنتخبة ،أنها
سوف تبدأ عىل الفور بتنفيذ قرارات املؤمتر العام السابع وتوصياته.
وقالت يف بيان أصدرته عقب اجتامعها الذي عقدته يف مقر الرئاسة
مبدينة رام الله ،إنها "ستعمل عىل إزالة أسباب االنقسام وتحقيق
الوحدة الوطنية".
(العريب الجديد)2016/12/5 ،

 2016/12/7رفضت إرسائيل دعوة فرنسا إىل عقد لقاء قمة بني
رئيس الوزراء الصهيوين بنيامني نتنياهو ،ورئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس يف باريس .ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول يف
القدس املحتلة قوله إن إرسائيل رفضت دعوة الرئيس الفرنيس
فرانسوا هوالند إىل عقد لقاء بني نتنياهو وعباس بعد أسبوعني يف
باريس ،كجزء من مبادرة السالم الفرنسية.
(هآرتس)2016/12/7 ،

 2016/12/10قال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو إن "لدى
الرئيس األمرييك املنتخب دونالد ترامب مشاعر دافئة تجاه الشعب
اليهودي والدولة اليهودية" .وقال خالل لقاء مع قناة يس يب إس
األمريكية يف  10كانون األول /ديسمرب" :أعرفه جي ًدا .مواقفه تجاه
إرسائيل واضحة ج ًدا .ليس هناك شك يف أن موقفه تجاه إرسائيل
واليهود هو إيجايب".
(روسيا اليوم)2016/12/10 ،

 2016/12/11قالت صحيفة عربية إن الكونغرس األمرييك وافق عىل
منح الكيان الصهيوين  600مليون دوالر أمرييك ،لتطوير منظومة
"القبة الحديدية اإلرسائيلية" .وذكرت صحيفة معاريف ،أن ميزانية
األمن التابعة للواليات املتحدة األمريكية ،تشمل تطوير منظومة
"القبة الحديدية" يف الكيان الصهيوين.
(الحياة)2016/12/11 ،

 2016/12/13عقد وفد من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أمني
رس اللجنة التنفيذية للمنظمة ،صائب عريقات ،لقاءات مبسؤولني يف
وزارة الخارجية األمريكية يف واشنطن .وأضاف بيان الخارجية األمريكية
أن الطرفني تناوال أهمية تعهد منظمة التحرير الفلسطينية عد َم
اللجوء إىل العنف؛ فيام يتعلق بحل القضية الفلسطينية اإلرسائيلية،
ولفتت اللجنة التنفيذية للمنظمة إىل أن "لقاءات الوفد سرتكز عىل
مطالبة اإلدارة األمريكية بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ،يف
مواجهة مشاريع القرارات املزمع أن تقدمها اللجنة الرباعية العربية
إىل مجلس األمن بشأن وقف االستيطان".
(الجزيرة نت)2016/12/13 ،

 2016/12/13رفضت دولة االحتالل استقبال وزيرة خارجية السويد
مارغوت وولسرتوم ،بسبب مواقفها املؤيدة للفلسطينيني .وقالت

صحيفة هآرتس العربية ،إن وزيرة خارجية السويد ستقوم بجولة يف
املنطقة ،ولكنها لن تحظى باستقبال رسمي من أي مسؤول.
(وكالة أنباء األناضول)2016/12/13 ،

 2016/12/16أوعز رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ،إىل السلطات
املختصة بترسيع هدم البيوت غري املرخصة للمواطنني العرب يف
الداخل ورشق القدس املحتلة ،انتقا ًما من العرب ،والمتصاص غضب
اليمني من جراء قضية إخالء مستوطنة "عامونا".
(عرب )2016/12/16 ،48

 2016/12/16دعا األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون ،مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة إىل "إعادة التأكيد ،ودون تحفظات ،عىل
عدم وجود بديل آخر ملبدأ حل الدولتني (الفلسطينية واإلرسائيلية)"،
إضافة إىل رفع القيود املفروضة عىل قطاع غزة .وع ّد مون "غزة
والضفة الغربية والقدس الرشقية أرايض فلسطينية محتلة منذ
عام ."1967
(الجزيرة نت)2016/12/16 ،

 2016/12/17اتهمت حركة املقاومة اإلسالمية  -حامس إرسائيل
بقتل مواطن تونيس؛ وصفتْه بأنه قائد يف كتائب القسام ،وخبري
يف الطائرات من دون طيار .وقتل محمد الزواري ( 49عا ًما) داخل
سيارته ،أمام منزله ،يف مدينة صفاقس ،ثاين أكرب املدن التونسية.
وقالت كتائب القسام ،الجناح العسكري للحركة ،إن الزواري التحق
بصفوفها قبل عرشة أعوام ،متعهد ًة االنتقا َم ملقتله .ومل تعلق إرسائيل
عىل الحادثة.
(يب يب يس عريب)2016/12/17 ،

 2016/12/18رجحت الحكومة التونسية ،تورط "عنارص أجنبية"
مبقتل املواطن محمد الــزواري يف مدينة صفاقس ،بينام ح ّملت
ائيل املسؤوليةَ .وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية،
حركة حامس ،إرس َ
يف بيان نرش عىل فيسبوك ،أنها تتابع "تقدم التحقيقات واألبحاث
الخاصة بجرمية اغتيال املواطن التونيس املرحوم محمد الزواري،
والتي توصلت آخر األبحاث إىل إثبات تورط عنارص أجنبية فيها" ،من
دون تحديد جنسياتهم.
(فرانس )2016/12/18 ،24

 2016/12/19عقدت اللجنة الرباعية العربية بشأن عملية السالم،
اجتام ًعا لها عىل املستوى الوزاري مبقر األمانة العامة لجامعة الدول
العربية بالقاهرة ،من أجل بحث التحرك يف األمم املتحدة من
املجموعة العربية؛ لتقديم مرشوع قرار يدين االستيطان اإلرسائييل
يف األرايض الفلسطينية ،قبل نهاية العام الجاري.
(املرصي اليوم)2016/12/19 ،
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 2016/12/19أعــرب الفلسطينيون عن "قلقهم الشديد" من
نبأ تعيني السفري األمرييك الجديد لدى الكيان اإلرسائييل ،ديفيد
فريدمان ،وع ّدوا "تعيني فريدمان ،املعروف بيهوديته وتضامنه مع
رشا خط ًريا وواض ًحا عىل
املخطط اإلرسائييل يف األرايض املحتلة ،مؤ ً
الدعم األمرييك املتواصل لالحتالل ،ومقدمة لتنفيذ قرار نقل السفارة
األمريكية إىل القدس املحتلة".
(الغد األردنية)2016/12/19 ،

 2016/12/19اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة بأغلبية
ساحقة ،مرشوع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني يف تقرير
املصري" ،وكانت نتيجة التصويت  177دولة ملصلحة القرار .ويعيد
القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصري ،مبا يف ذلك
الحق يف أن تكون له دولته املستقلة ،فلسطني ،ويحث جميع الدول
والوكاالت املتخصصة ومؤسسات منظومة األمم املتحدة عىل مواصلة
دعم الشعب الفلسطيني ،ومساعدته عىل نيل حقه يف تقرير املصري
يف أقرب وقت.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2016/12/19 ،

 2016/12/19ش ّن مسؤولون إرسائيليون هجو ًما عىل النواب العرب
يف الكنسيت ،بل َغ ح ّد اتهامهم بـ "الخيانة والتجسس" ،وذلك يف
أعقاب إعالن الرشطة اإلرسائيلية عن اشتباهها بقيام أحد هؤالء
النواب بنقل هواتف خلوية إىل األرسى الفلسطينيني يف سجن
رصح رئيس الحكومة اإلرسائييل بنيامني نتنياهو بأنه
"النقب" .و ّ
"يف حال ثبوت قيام النائب العريب باسل غطاس بترسيب هواتف
لألرسى ،فهذا يعني ارتكاب مخالفة خطرية ضد أمن الدولة ومواطني
إرسائيل" ،وأضاف" :من ميس بأمن الدولة يجب أن يعاقب بشدة
وينع بقاؤه يف الكنيست".
ُ
(قدس برس)2016/12/19 ،

 2016/12/23طالب مجلس األمن التابع لألمم املتحدة إرسائيل
بوقف االستيطان يف الضفة والقدس الرشقية املحتلتني ،يف قرار تبناه

بعدما امتنعت الواليات املتحدة عن التصويت عليه .وأيد القرار 14
عض ًوا يف املجلس من أصل  .15وجاء التصويت مببادرة من أربع
دول هي نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويال ،وتناول املرشوع قرا ًرا
كانت اقرتحته مرص قبل أن ترتاجع.
(العربية نت)2016/12/23 ،

 2016/12/28هاجم الرئيس األمرييك املنتخب ،دونالد ترامب،
يف تغريدة غاضبة له ،عرب حسابه الرسمي مبوقع فيسبوك ،األمم
قائل:
املتحدة؛ بسبب التصويت ضد قرار يدين االستيطان اإلرسائييل ً
"لدى األمم املتحدة إمكانات كبرية ،ولكنها حال ًّيا ليست أكرث من ناد
يجتمع فيه الناس للتحدث وإمضاء الوقت الجيد  ..هذا محزن".
(البيان اإلماراتية)2016/12/28 ،

 2016/12/28قال وزير الخارجية األمرييك ،جون كريي ،إن حل الدولتني
"هو الطريق الوحيد إىل السالم" بني الفلسطينيني واإلرسائيليني .جاء
ذلك يف خطاب ألقا ُه من مقر وزارة الخارجية بواشنطن ،لعرض "رؤية
شاملة" لعملية السالم املتعرثة بني اإلرسائيليني والفلسطينيني .وأضاف
أن غالبية األرايض التي يجب أن تكون تحت سيطرة الفلسطينيني،
بحسب اتفاقية أوسلو ،أصبحت تحت السيطرة اإلرسائيلية ،مشد ًدا
عىل أن املستوطنات يف الضفة الغربية تهدد أمل الفلسطينيني بإقامة
دولتهم ومستقبل إرسائيل يف آن واحد.
(روسيا اليوم)2016/12/28 ،

 2016/12/29شكلت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
يف اختتام اجتامعها يف رام الله ،لجنة خاصة ملتابعة تطبيق قرار
مجلس األمن رقم  ،2334الخاص باالستيطان ،ولتقديم طلب إىل
األمم املتحدة للحصول عىل عضوية كاملة يف املنظمة الدولية.
وأبدت اللجنة التنفيذية استعدادها إلجراء مفاوضات يف شأن قضايا
الوضع النهايئ كافة ،من خالل مؤمتر دويل كامل الصالحيات ،عىل
أساس قرارات الرشعية الدولية.
(الحياة)2016/12/29 ،

